
Seurakunta-
kirjeitä

Kettle River» Minn.
Kouluvaalit Minnesotan sel-

laisissa piireissä, jotka ylläpi-
tävät korkeakouluja tai luoki-
tettuja alkeiskouluja (Graded
elementary schools), on kol-
mantena tiistaina toukokuus-
sa, jaon se Kalevalan koululla
toukok. 17 p. klo B:sta 9:ään
illalla. Edward Konstin ja
John Mannin virka-aika päät-
tyy ja ovat Urho Kylmä ja
John Manni kokelaina. Mr
Konsti halusi vapautua siitä
toimesta. Saapukaa kokouk-
seen, ettette tule yllätetyiksi,
kuten kävi townin vaalissa.

Mrs Ida Sofia Alaspää (o.s.
Autio)kuoli täällä kotifarmilla
huhtik. 24 p. 1949 jahaudattiin
Suomi-synodin s e u rakunnan
hautausmaahan huhtik. 28 p.
Hautauspalvelu ks e n toimit-
taen past. Karl G. Wilkman.
Hän oli syntynyt Kälviällä
toukok. 10 p. 1883, saapui Ame-
rikkaan ja tälle paikkakunnal-
le 1903. Miehensä John Alas-
pää kuoli viime helmikuun 17
päivänä. Omaisia jäi tytär,
Ingrid, mrs Evert Piippo, Clo-
quetissa, pojait Roy, Elmer ja
Oiva täällä, 5 lasten lasta, sisar
mr John Wuornos tällä paik-
kakunnalle, ja muita sukulai-
sia. Mrs Alaspää kuului jäse-
nenä paikalliseen Suomi-syno-
din seurakuntaan. Oli meidän
naapurina 46 vuotta, ystävälli-
nen ja avulais kaikkia koh-
taan.

Marquette, Mich,
Marquetten Sion seurakun-

nan kokous pidetään touko-
kuun 22 päiväkirkossa alkaen
kello 2 jälkeen puolen päivän.
Kokouksessa muiden asiain
ohella käsitellään kirkollisko-
kouksessa esille tulevia asioi-
ta ja valitaan seurakunnan
edustajat kirkolliskokoukseen.
Toivomme seurakuntalaisten
vilkasta osanottoa.

Mr ja mrs Axel Anttila ovat
menneetvierailemaan sukulai-
sensa Detroitiin ja Chicagoon.

Sievonen joukko ystäviä te-
ki yllätysretken mr jamrs Hu-
go Sunellin asunnolle, tullen
viettämään mrs Sunellin 65.
syntymäpäivää. Vieraat otti-
vat vallan käsiinsä talossa ja
panivat juhlatpystyyn lauluin
ja onnentoivotuksin. Lopuksi
nautittiin monipuolisesta kah-
vipöydästä. Lähi kaupungista
Ishpemingistä oli saapunut
seuraavat vieraat: mr ja mrs
William Hemmilä ja heidän
tytär miss-D. Hemmilä ja mrs
Jerry Hemmilä.

Huonoja työ-uutisia kuuluu
jatkuvasti. Fordin omistamat
saha ja metsäkämpät Big Bay-
ssä lopettaa toimintansa kesä-
kuun ensiviikolla. Työläisiä
siellä on ollut kaikkiaan 106
henkilöä maksulistalla. Saha
mahdollisesti tullaan myy-
mään, vaan metsien omistus
säilytetään edelleen.

Hartaushetki tarjoilun yh-
teydessä pidetään kirkon ala-
salissa toukokuun 25 päivänä
kello 8 illalla. Tarjoilusta huo-
lehtii mrs Fred Niiranen, mrs
Victor Ritell ja mrs Kytö.

Toukok. 3—5 päivien aikana
saatu ukkos-sade antoi enem-
män vettä kuin on saatu koko
viime vuodenkaan aikana, ja
ovat jotkut alhaisemmat pai-
kat nyt veden alla, mutta se
pian laskee ellei sada lisää.
Kun Raamatussa ki n sano-
taan, että “kakkinainen hyvä
anti jatäydellinen lahja tulee
ylhäältä Valkeuden Isältä”,
saamme olla kiitollisia tuosta
sateesta. Se auttoi metsätulien
sammuttamista valtion poh-
jois-osissa, ja on 'kesäntulo
täällä nyt noin pari viikkoa
tavallista aikaisempi eläinten
ruokinnan ja muun suhteen.
Kuiva huhtikuu auttoi kylvö-
töitä.

Kalevalan kou 1u n toiset
opettajat jäävät ensi lukukau-
deksi, vaan mrs Lydia E. Mäki
(mrs Theo. Mäki) halusi va-
pautusta, ja tulee hänen tilal-
leen mrs Ellen Groth (Minkki-
nen) Pine Citystä, joka jo ai-
kaisemmin oli täällä opettaja-
na.

J. M.

Ilma-aseman hoitaja on huo-
mannut lämmön olleen vii-
meisten yhdentoista kuukau-
den ajan tavallista keskiarvoa
ylempänä. Tar k a staessaan
merkinnöitä Marquetten U.S.
ilmaviraston konttorissa huo-
mataan yhdentoista kuukau-
den ajan lämmön olleen keski-
arvoa ylempänä. Tämä on
mahdollisesti ollut tekijänä sa-
teen vähyyteen tällä alueella.
Sillä viime kesä oli kuiva ja
samoin viime talvi oli vähä-
luminen.

Rakennus hommat on lo-
massa nykyään. Siitä huoli-
matta Toivo Peltola on alka-
nut rakentaa taloa West Ridge
kadulle. Kellarin tila on kai-
vettu ja seinäin perustus pe-
tongista laskettu.

Mrs Harry J. Leskee on il-
moittanut olevansa ehdokkaa-
na Marqueten koulujen lauta-
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kuntaan ensi vaaleissa, jotka
pidetään kesäkuun 13 päivä.
Jos mrs Leskee tulee valituk-
si, niin tulee hän seuraamaan
mrs Josephine Hornbogenia,
joka huonon terveytensä täh-
den eroaa mainitusta toimesta.

F. N.

Gurney, Wisc.
Ollaan taas omassa majassa.

Olemme olleet 'tämän kuun
alusta asti. Runsaasti kuusi
kuuta olimme tyttäremme ja
vävymme, Arthur Nylundin,
kotona Ervvinkylällä. Se aika
kului kaikinpuolin hauskasti.
Mutta totta on: “kylässä hyvä,
mutta kotona parempi.”

Sunnuntaina, toukokuun 1
päivänä, oli kastejuhla mr ja
mrs Elmer Harjun kotona
Ashlandissa. Kasteen armoliit-
toon otettiin Donna Maria
Harju, syntynyt Ashlandissa
tammikun 19 p. 1949. Vanhem-
mat: Elmer Eino Harju ja hä-
nen vaimonsa Elina, o.s. Väisä-
nen. Kummit ovat: mr ja mrs
Theodore Lehmusvirta, mr ja
mrs Oscar Hintsa Jr., Erwin
Lippo ja Patricia Stenman.

Tilaisuudessa oli myöskin
hartaushetki, jolloinkoetimme
syventyä ymmärtämään Jee-
suksen Pietarille tekemää ky-
symystä: “Rakastatko sinä mi-
nua?” Hartaushetken jälkeen
oli kahvitarjoilua Marengon
seurakun na n ompeluseuran
hyväksi. Tarjoilupöydän herk-
kujen joukossa oli myöskin
kauniisti koristettu syntymä-
päiväleivos, joka oli omistettu
tilaisuudessa kastetun pieno-
kaisen “great grandmotheril-
le”—isoäidin äidille—,täti Lai-
tiselle, joka edellisenä päivä-
nä oli täyttänyt 89 vuotta.
Korkeasta iästään huolimatta
täti Laitinen on pirteä ruu-
miillisesti ja henkisesti. Hän
seuraa maailman tapahtumia
ja käsittää syvällisesti uskon-
nollisia kysymyksiä, omistaen
omalle kohdalleen pelastuksen
Jumalan armosta Jeesuksessa
Kristuksessa. Puolisonsa on
kuoleman kautta kutsuttu pois
jo useita vuosia sitten. Täti
Laitinen on yksi niitä vanhuk-
sia, joista voidaan sanoa: “He
osaavat vanheta kauniisti”.

Kun tuli puheeksi syntymä-
päivä, niin mainittakoon vielä,
että toisena pääsiäispäivänä
vietimme laajalti tunnetun
kansalaisemme ja Marengon
Kansallisseurakun na n jäse-
nen, Victor Riversin, syntymä-
päivää. Hän oli kaksi päivää
ennemmin täyttänyt 80 vuot-
ta. Juhla oli Riversien kotona
Asfhlandissa. Jo useita vuosia
sitte .veli Rivers sai halvaus-
kohtauksen, ollessaan silloin
vielä farmillaan Marengossa.
Ensin, kohtauksen jälkeen,
hän kykeni liikkumaan, mutta
jo pitkän aikaa, jo vuosia, on
hän ollut aivan vuoteenomana.
Puolisonsa .sisar Rivers, on
häntä uskollisesti hoitanut,
dälle uhrilahja kirkkokuntam-
me työlle Austraaliassa. Tulos

Kun mr Rivers on 'kookas ja
raskas mies, ei hänen hoitami-
sensa ole läheskään helppoa
tointa. Se kysyy voimia, taitoa
ja kärsivällisyyttä.

Juhlassa oli paljon yleisöä.
Tilavat huoneet täyttyivät jo-
ka söpukkoa myöden. Juhlan-
aheinen ohjelma suoritettiin,
kuuluen siihen hengellisiä lau-
luja, runonlausuntoa sekä alle-
merkmneen puhe Raamatun
sanojen johdolla: “Jos yksi jä-
sen kärsii, niin kaikki jäsenet
kärsivät sen kanssa; tai jos jol-
lekulle jäsene 11 e annetaan
kunnia, niin kaikki jäsenet
iloitsevat sen kanssa.” 1 Kor.
12:26.

Mrs Rivers oli varannut juh-
laväelle rikkaan kahvitarjoi-
lun. Hän oli sen tarkoittanut
aivan vapaaksi tarjoiluksi,
mutta yleisön toivomuksesta
annettiin tilaisuus jättää pöy-
on jo tilitetty rahastonhoita-
jalle.

Seurakunnilleni vielä pyy-
dän sanoa, että puolisoni sai-
rauden vuoksi en toistaiseksi
voi olla seurakuntieni iltako-
kouksissa. Tilanne korjaantuu
jos onnistun löytämään sopi-
van henkilön vaalimaan sai-
rasta iltasinkin, minun ollessa
seurakunnissa. Nyt en voi ot-
taa osaa iltakokouksiin.

M. N. Westerback.

Ishpeming, Mich.
Mrs Sanna Liisa Sippola, ikä

76 vuotta, kuoli kotonaan Ne-
gauneessa viime perjantai-aa-
muna pitkän sairastuksen jäl-
keen. Hänen miehensä Elias S.
Sippola kuoli viime kesäkuus-
sa. Mrs Sippola oli syntynyt
Kuortaneella, Suomessa, mar-
raskuun 25 p. 1872. Lähinnä
kaipaa, 3 poikaa, Harvey, Eino
ja Lauri, 3 tytärtä: mrs John
Napola ja mrs Frank Bessolo
ja miss Irene Sippola kaikki
Negauneessa. 2 lasten lasta ja
1 lasten lasten lapsi. Ruumis
haudattiin viime maanantaina
Immanuel Luth. kirkosta pas-
tori John Wargelin toimien.
Ruumis haudattiin Negauneen
hautausmaahan.

John Korpela, Palmer, kuoli
viime lauantai-aamuna Ishpe-
mingin sairaalassa.

Mrs Julius Heikkilä on vie-
raillut lastensa luona Detroi-
tissa.

Miss Taimi Kallio on vie-
raillut Milwaukeessa ja Plat-
tenville, Wis.

Mr ja mrs Richard Nordlund
ovat vierailleet Chicagossa tyt-
tärensä mrs William Lennoxin
perheessä.

Mrs Matt Toppila ja mrs
Hendrickson ja Edward Keisu
Hancockista olivat viime vii-
kolla Hibbing, Minnesotassa.
Siellä sairastaa huonona syö-
pää, heidän si s ar-vainajan
mies, mr Niemi. Hän oli ennen
postin kantajana Ishpemingis-
sä.

Syntyneitä: Mr ja mrs
Ero Hecko, West Ishpeming,
poika, toukokuun lp. Mr ja
mrs Wilho Myllymäki, route

1, Ishpeming, poika, toukok. 3
p. St. Lu'ke’s sairaalassa. Mr
ja mrs Wäinö Wiig, Nagaunee,
poika, toukokuun 1 p. Ishpe-
mingin sairaalassa. Mr ja
mrs Leonard R.ukkila, Eben,
tytär, toukok. 4 p. St. Luke’s
sairaalassa.

Kv.

Sebeka, Minn.
Sunnuntaina, 1 p., kokoon-

nuttiin sanan kuulon Herran
huoneeseen, jossa mukana oli
monta seurakuntamme van-
himpaa, yksi niistä läsnäoli-
joista oli seurakuntamme van-
hin jäsen mrs Liisa Puttonen,
joka sinä päivänä täytti 92
vuotta. Ystävät toivottivat täl-
le reippaalle syntymäpäivää
viettävälle onnea ja Jumalan
siunausta, myöskin rukoukses-
sa muistettiin häntä, jolle Her-
ra on näin pitkän taipaleen
siunannut. Hän vielä toimii
kaikki talous tehtävät ja rei-
pas vielä kulkiessa. Hän asuu
poikansa kanssa maalla. Vielä
iltapäivälläkävi sukulaisia ko-
tonaan häntä onnittelemassa.
Tämä sisar elää syntien an-
teeksi antamuksen armosta
Jeesuksen veressä. Herran
oma ollen näin uskovan sielu
nauttii rauhaa. Toivomme si-
sarelle vielä monta syntymä-
päivää, jos Herra niin suo.

Seurakunnan naisia on ollut
ahkerassa työssä kirkossa, jot-
ka ovat maalanneet alakerras-
sa kaikki puutavaran ja köö-
'kin osalta kaapit, saaden juh-
la-asuun siksi, kunnes tulee
juhlat. Toivomme runsaasti
vieraita vihkimisjuhlaan 15 p.
Silloin on myös vieraita puhu-
jia.

Muistetaan myös se naisten-
liiton kokous, joka on 19 p. il-
tana kirkossa. Past. Heino pi-
tää puheen. Tarjoilusta huo-
lehtii mrs E. A. Heino, mrs
John Savela, mrs Henry Ry-
ding. Tervetuloa jokainen.

Huhtikuu oli kovin kuiva ja
pölynen, vaan nyt saatiin run-
sas sade. Herra antaa sateen ja
auringon paisteen. Hänelle ol-
koon kiitos.

Juuri myös levisi tieto, että
mr Charlie Juntunen oli kuol-
lut äkkiä. Ei ihminen tiedä,
kuinka äkkiäpitää käydä Her-
ran eteen tilinteolle. Onko
meillä silloin välimies Jeesus
puolustamassa Isän edessä? Il-
man Jeesusta joudumme huk-
kaan.

Lämmin kevät tervehdys
kaikille.

Hilja.

Dr. J. E. Drapeau
SILMÄLÄÄKÄRI
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MIEHET VAIHTUVAT
Vain rautaisella terveydellä

ja hamppunuoraisilla hermoil-
la varustetut miehet kykene-
vät suorittamaan ylempien
miesten tehtävät presidentti
Trumanin virallisessa perhees-
sä, kirjoittaa eräs amerikkalai-
nen sanomalehtipakinoitsija.
Presidentti neljän vuoden
ajalla on uuvuttanut kaksi ja
puoli kapinettiaan. Kaikista
halutuimmat toimet ovat hei-
kosti turvattuja. Äkkilaskel-
mien mukaan ainakin* 30 sih-
teeriä, heidän mukanaan vii-
me aikoina maanpuolustussih-
teerin alaiset armeijan, laivas-
ton ja ilmavoimien sihteerit,
on ollut kapinettiviroissa sen
jälkeenkun Truman tuli presi-
dentiksi. Niihin eivät kuulu lu-
kuisat alisihteerit ja apulaiset,
jotka ovat olleet viroissa ja
eronneet.

Yhtään Rooseveltin kapine-
tin jäsentä ei ole enää virassa.
Ylipostimestari Frank Walker
jätti paikkansa vapaaehtoises-
ti toukokuun 2 p. 1945 ollen
hän ensimmäinen Rooseveltin
mies, joka erosi ja miesten
vaihtuminensen jälkeen on ol-
lut huomattava. Viimeisin läh-
tijä dii laivastosihteeri JohnL.
Sullivan, joka erosi muutamia
päiviä sitten.

Maanviljelyssihteeri Claude
Wickard, työsihteeri Frances
Perkins japrokuraattori Fran-
cis Biddle, kaikki Rooseveltin
hallituksen jäseniä, jättivät
yhdessä toimensa toukok. 23 p.
1945. Valtiosihteeri Edward
Stettinius pysyi toimessaan
vielä kuukausi sen jälkeen ja
rahastosihteeri Henry Mor-
genthau kyllästyneenä erosi
muutamia päiviä myöhemmin.
Henry L. Stimson jätti paik-
kansa syyskuussa 1945. Sisä-
asiain sihteeri Harold Ickes
jatkoi työtään vuoden 1946 al-
kupuolelle.

Trumanilla on ollut neljä
valtiosihteeriä. Southcarolina-
lainen James F. Byrnes tuli
valtiosihteeriksi Stettiniuksen
jälkeen ja istui kansainvälisis-
sä neuvotteluissa 18 kuukaut-
ta kunnes erosi tammikuussa
1947. Hänen tilalleen tuli ken-
raali George C. Marshall ja oli
toimessa kaksi vuotta, kunnes
erosi tämän vuoden tammi-
kuussa. Sija 11 e nimitettiin
Dean Acheson.

Läpi Trumanin hallituskau-
den joukko nyt jo puoliksi
unohtettuja miehiä on istunut
suuren kiiloitetun pöydän ym-
pärillä Valkotalossa.Robert P.
Patterson, joka pureskeli ku-
mia ja puhui äreästi, lämmitti
Stimsonin tuolia sotavirastos-
sa. Hänen tilalleen tuli Ken-
neth Royall, josta jälkeenpäin
tuli armeijan sihteeri ja joka
pian seuraa Sullivania pois
hallituksesta. Lewis Schwel-
lenbachilla oli kaksi vaikeata
vuotta työviraston sihterinä,
kunnes kuoli vuoden 1948 puo-
livälissä. Hänen paikkansa ot-

SI Randall Bakery
f(|V James Randall, omistaja
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tri Massachusettsin entinen ku-
vernööri Maurice Tobin.

Henry Wallace oli kauppa-
sihteerinä siihen saakka, kun
puheellaan teki valtiosihteeri
Byrnesin apulaisen aseman
sietämättömäksi ulkoministe-
rien konferenssi ss a, Parii-
sissa. J ok<s Wallacen tai
Byrnesin oli erottava ja Wal-
lace erosi—ainakin ensimmäi-
seksi. Averell Harriman tuli
Wallacen sijalle lokakuussa
1946 ja oli toimessa noin 18
kuukautta. Hänen tilalleen tu-
li ohiolainen Charles Savvyer
aikana, jolloin maassa uskot-
tiin Trumanin presidenttinä
olon päättyneen.

Robert E. Hannegan oli yli-
pormestarin virassa yli kak-
si vuotta Walkerin eron jäl-
keen ja sitten sairaus pakotti
hänen veroamaan toimestaan.
Hänen tilalleen Truman nimit-
ti kariirimiehen, Jesse M. Do-
naldsonin, joka yhäkin on toi-
messa. Maa nviljelysviraston
ylimpänä miehenä Clinton An-
derson palveli noin kolme
vuotta ja kun hän jätti toimen
runnatakseen senaattiin, hä-
nen tilalleen tuli nykyinen
maanviljelyssihteeri Charles
F. Brannan.

Kaikista kapinetin jäsenis-
tä prokuraattori Tom Clark on
pisimmän aikaa kiikkunut toi-
messaan, kesäk. 30 p:stä 1945
lähtien. Julius Krug on ollut
sisäasiain sihteerinä maalisk.
5 päivästä 1946 ja Trumanin
vanha ystävä, John Snyder, on
ollut rahastosihteerinä kesäk.
25 päivästä 1946.Fred M. Vin-
oon, nykyinen ylioikeuden yli-
tuomari, oli rahastosihteerina
noin vuoden ajan Morgen-
thaun ja Snyderin välillä.

James V. Forrestal, jokaero-
si maaliskuussa, oli viimeinen
Rooseveltin aikainen mi^s.

(Raivaaja)
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